
00راسب65777450غ 10059 اثیر أدھام شناوه سلمان1221611023005
00راسبغ 505055غ 9654 احمد حسن خزعل غالم2221611023006
00راسبغ 61585064غ 94 احمد رحیم طاھر عبید3221611023007
47868.29ناجح527564 97605575 احمد سویف العیوس مبارك4221611023008
00راسبغ 989168887281 بدر جلیل كاظم یزل5221611023015

00راسبغ 74غ 100725185 حسن عالوي حسین خشان6221611023034
00راسبغ 755266غ 9771 حسن نعیم جخیور حمد7221611023036
00راسب615666 3670 9872 حسین جابر جلود حسین8221611023037
00راسب50غ غ 99776050 حسین خلف طاھر سعدون9221611023040

00راسبغ 5066غ غ 10050 حسین علي داود طعیمھ10221611023044
00راسبغ 8594غ 1009169 حمید خمیس نایف مشاي11221611023055
00راسبغ 73غ 99765958 ریاض عدنان محمد علیوي12221611023066
00راسبغ 50غ 5057غ 92 زین العابدین جوالن شباط عنادي13221611023067
00راسب7761غ 5075غ 91 سجاد رحیم زوید سماري14221611023072
00راسبغ 65غ 98626255 سجاد كامل خصاف محمد15221611023075

47868.29ناجح5675535066 10078 سعد خشان حمید خفي16221611023078
00راسبغ 50غ 96665066 سعد سعید حمد شنین17221611023079

00راسبغ 56غ 62غ 10072 عادل شنیور عبد علي درباش18221611023088
00راسبغ 73غ غ 948050 عادل علي كبیر عبید19221611023089

00راسبغ 505161غ 10068 عباس علي محسن مسیر20221611023092
00راسبغ 735768غ 9868 عباس لفتھ عبید جبر21221611023095
00راسبغ 81839284غ 98 عبد االعلى جابر كطران یسر22221611023096
00راسبغ غ غ 99866550 عبد هللا طارق جعفر عبد الحسین23221611023098
00راسب6852غ 50غ 8570 عبد الھادي سعید عبد االمام فھد24221611023101
00راسبغ 5067غ 966550 عقیل عوید خلیف كعید25221611023103
00راسب8888غ 7274غ 90 عالء ناصر حران زاجي26221611023105

51473.43ناجح627062 100856372 علي حنین عطیة عبد27221611023110
00راسبغ 52غ 54غ 9860 علي صبري حمادي حسین28221611023115
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00راسب6756غ 50غ 9350 علي طاھر نوري جعفر29221611023117
00راسبغ 7071غ غ 10061 عماد سعود عزیز نایف30221611023123
00راسب58617758غ 10055 عمار ماجد عواد محیسن31221611023125
00راسب5869839275غ 100 عمار موسى ھاشم درویش32221611023126
45164.43ناجح5059507456 9864 عواد مھدي راشد زاید33221611023127

00راسب645351 3561 10068 كرار سعید ناصر جاسم34221611023130
00راسبغ 62غ 59غ 10050 كرار قاسم عبید وریج35221611023132
00راسب5976648879غ 96 مالك محیسن حسین ثامر36221611023135
00راسب84غ 9878507981 محمد كاظم شراد سكر37221611023142
46666.57ناجح53516679 985960 مصطفى شرشاب كعید مھاوش38221611023151
00راسبغ 50غ 61غ 9658 مصعب علي سلمان ناصر39221611023152
00راسبغ 65غ 50غ 8950 منتظر جبران مھدي صالح40221611023153
00راسب50876950غ 9875 منیر أدھام شناوه سلمان41221611023154

00راسب7278558982غ 100 مھدي نعیم جابر منصور42221611023155
00راسبغ 7269غ غ 10071 میثم سالم عوده وران43221611023158
00راسبغ 75غ 100726252 ھادي طالع ناصر حسین44221611023161
00راسب52 29 50 99795165 ولید عادل بوھان ساجت45221611023166

540 45
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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